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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒު ފަހުމީ{ ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

عليكم މި   6ކޮމިޓީގެ  ރީ  އަޝިޖުޑީ.  السالم  އެކުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ފެށުނީ.  މި  ދައުރުގެ  ބައްދަލުވުން    ވަނަ 

މެންބަރުންނަކީގައި  ވަގުތު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  ސަޢުދު  ،  މި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލިގިނލި 

ރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން  މަތިވެރި ދާއި   ،ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން،  ޙުސައިން

މެންބަރު   ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ނިހާދު، ހެންވޭރު އުތުރު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  ޒަރީރު، 

ވަނީ   މި  ފަހުމީ. އެޖެންޑާގައި  އިމްތިޔާޒު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  އަޅުގަނޑު  އަދި  މުޢިއްޒު  އިބްރާހީމް 

އިޖުރާމަދަ މަސައްކަތް  އަނީ  މި  މަސައްކަތް.  ދިރާސާކުރުމުގެ  ބިލު  ފޮނުއްވާފައިވާ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  ބިލު  ތުގެ 

ފަށާއިރު މި  މިހާރު  ބިލާ   ގައި އަޅުގަނޑުމެން  މި  މެދުގައި ފުރަތަމަ  ދުވަސް.      ފުރަތަމަ  ފައްޓާ  މަސައްކަތްކުރަން 

ބިލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  ރަށް ގިނަފަހަރު ވާހަކަދެއްކިފައިވޭ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކުރިން ވެސް މި ކޮމިޓީގައި ވަ

އައީ ވަރަށް ފަހުން. އެންމެ ފުރަތަމަ ފޮނުއްވެވިއިރުގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއް ރަނގަޅުކުރެއްވުމަށް    ފުރިހަމަވެގެން މި

ވަނީ. ދެން މި ބިލަށް    ވާފައި މި މިހާރު ރަނގަޅުކުރައްވާފައި ފޮނުއްގައި  ވަރަށް ގިނަ މުއްދަތުތަކެއް ނެންގެވުމަށްފަހު

ހުށަހަޅަ  އަޅުގަނޑުމެން ވެސް  ކޮމެންޓަށް  ޕަބްލިކް  ކޮމެންޓްސްތަކަށް  އިލާ ވާނީ  ޕަބްލިކް  ހުރި  ލިބިފައި  އެގޮތުން  ފަ. 

ރިޢާޔަތްކުރަމުން ބިލުގެ ދިރާސާކުރަމުން ގެންދާނީ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން އިއްޔެގެ ނިންމުމަކުން ނިންމަވާފައިވާނެ  

ބި މެންބަރު އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީވެމި  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ތުޅާދޫ  ،  ލުގެ މަސައްކަތަށް ކޮންޓްރިބިއުޓްކުރެއްވުމަށް 

ރުހުން ވާނީ  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ދަ،  ދެއްވާފަ. އެހެންކަމުން  އެކަމަށް  ވެސް  މެންބަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ވަތު  ޢުއެ 

މި  ޖެއްސެ   އެރުވިފައިވޭ.  ވެކްސިން  މަސައްކަތް  ވަގުތު  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އުޅުއްވާ.  އެބަ  ކަމެއްގައި  ވުމުގެ 

އެހެންނަމަވެސް ގެންދަނީ.  ކުރިއަށް  އާންމުކޮށް  މާއްދާއަކުން  ފަހަރަކު  ގެންދާއިރު  އަޅުގަނޑު  ކުރިއަށް  ފުރުޞަތު ، 

ކުރިއަށް   މަސައްކަތް  ބިލުގެ  މި  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ގޮތަކާ ހުޅުވާލާނަން  އިއްޒަތްތެރި    ގެންދާނެ  މެދުގައި 

ބަލަ ގޮތެއް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  އިބްތިދާއި މެންބަރުންނަށް  ބައި.  އެއްވަނަ  ފެށުން.  ޢީލުމަށް.  ބާބު  އެއްވަނަ  މާއްދާ   

  ހ( މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ )-1؛ ތަޢާރަފާއި ނަން

އެފަދަ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް  ،  ހިނގާނެ ގޮތާއި  މަރުޙަލާތައްއެފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ  އި،  ތްތަކާއައިޖުރާ

އު ހެކީގެ  މައްސަލަތަކާ،  ލުތަކާއިސޫ ހިނގާނެ  ނިމި  މެދު  އެފަދަ  ޝަރީޢަތް  ނިންމުމުގައި    ޙުކުމް ގޮތެއް 

އިޖުރާ ޢަމަލުކުރާނެ  ހުށަހެޅޭ    އެ   ތްތަކާ އަތަންފީޛުކުރުމުގައި  ކޯޓުތަކަށް  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވެސް  ނޫން 

ކޮމެންޓެއް  ބަޔާންކުރާ ގާނޫނޭތައް  ލުސޫބެހޭ އާންމު އު  ތްތަކާ އަމައްސަލަތަކުގެ މަދަނީ އިޖުރާ  . އާދެ! މި މާއްދާއަށް 
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ހުށަ މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  ތެރެއިން  އާންމުއްވާނާޅުއެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މާއްދާއަށް  މި  އަދި  ފަރާތަކުން  .  ންގެ 

. ރަނގަޅު. އެއްބަސްވެވޭ.  ތުގެ ގާނޫނޭއަވެސް ކޮމެންޓެއް ނެތް. އެ މާއްދާގެ )ށ( މި ގާނޫނަށް ކިޔާނީ މަދަނީ އިޖުރާ

ކޯޓުތައް؛ އަރިމަތީ ސުރުޚީ  2ދެން   ގޮތަކަށް  ؛ )މި ގާނޫނުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެ  ގާނޫނެއްގައި އެހެން  ހ( އެހެން 

ކޯޓުތަކުގައި ހިނގާ އެންމެހާ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް މި ގާނޫނު  އަންނަނިވި    ނުވާހާ ހިނދަކު  ބަޔާންކޮށްފައި

  -6ސުޕްރީމް ކޯޓު.    -5ހައި ކޯޓު.    -4ލީ ކޯޓު.  ފެމި  -3މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް.    -2ސިވިލް ކޯޓު.    -1.  އޭހިނގާނެ

  ކޯޓެއް. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއާ ތިސާސް ގާނޫނަކުން ލިބިދީފައިވާ ކޮންމެ  ޚުމަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އި

،   ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ކޮމިޓީގެ ނިންމެވުމުގެ މަތިން މި ކޮމިޓީއަށް ފަންނީފިބައިވެރިވަޑައިގެން

! ފުރަތަމަ  ގާނޫނީ އެކިއެކި މަޝްވަރާ ދެއްވުމަށް އަމިއްލައަށް ކޮންޓްރިބިއުޓްކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީވެ. އާދެ

   ގައި.ނު ތަންކޮޅަށް އަޅުގަނޑުމެން އަލުން ޖެހިލާނަން އެ މެންބަރު ވެސް ވަޑައިގަތުމާއެކުޓުފެއް

 

 ސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙިތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އަޅުގަނޑު   އެހެން    2އާދެ!  ގާނޫނެއްގައި  އެހެން  ހުށަހަޅަނީ  މި  ބަދަލުކޮށްލަން  )ހ(  ބަޔާންކޮށްފައި ގެ    ގޮތަކަށް 

.  ނުވާހާ ހިނދަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ހިނގާ އެންމެހާ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް މި ގާނޫނު ހިނގާނެއޭ 

 އަޅުގަނޑު ޕޮލިސް ބިލުގައި ވޯރކްކުރިއިރު އަޅުގަނޑަށް ހުށަހެޅޭ. ވޯޓު ނުލެވެނީ.   އެކަމަކު ؟ ނޭޅެނެތޯ ހުޅަވެސް

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

އަރިމަތި ސުރުޚީއަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙަކީ މި ގާނޫނު    މި ގެނެވުނު  ވަނަ މާއްދާ އަރިމަތީ ސުރުޚީގައި މިހާރު  2

މައްސަލަތައް.  އެ ހިނގާނެ  )ހ(  2  މައްޗަށް  މަދަނީ    ގެ  އެންމެހާ  ހިނގާ  ކޯޓުތަކުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގައި 

ހިނގާ ގާނޫނު  މި  މައްޗަށް  ފާހަގަކޮށްފައި  މި   ނެއޭމައްސަލަތަކުގެ  ތިރީގައި  ގެނެވުނީ. އެއާއެކުގައި  ބަދަލު  މި  ގޮތަށް 

)ހ(  6،  5،  4،  3،  2،  1ހުރި   މާއްދާގެ  މި  )ށ(  އުނިކުރީ.  މި  އޮތް    3ގެ    އެބައި  އެހެން  ނަންބަރު  ވަނަ 

މާއްދާ މި  މިއީ.  ގޮތަކީ  ބަދަލުކުރެވުނު  ވާހަކަދެކެވިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  )ށ(  )ހ(ނަމަވެސް  ގައި    ގެ 

ބެހޭ ޚާއްޞަ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ބަލާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި    ތްތަކާއައެހެން އޮތްނަމަވެސް އެ ނޫން މަދަނީ އިޖުރާ 

ކޯޑަށް ޓަކައި  ދެން ރެ  .އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނޭ  ތްތަކާއަޢަމަލުކުރާނީ އެ ގާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ ޚާއްޞަ އިޖުރާ 

ޑެފިނިޝަނެއް ލިޔާއިރުނަން.  ފާހަގަކޮށްލާ މި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ  ކަންކަން ފާހަގަކުރެވޭ    ގައިއަދި އަޅުގަނޑުމެން 

މައްސަލަތައް ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް އެޑްރެސްކުރަންޖެހޭ    ޢާއިލީ ގޮތަށް މި ސްކޯޕްގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ގޮތަށް  
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މައްޗަށް ހިނގާނެ މައްސަލަތައް. )ހ( މި  އެ  މި ގާނޫނުގެ    -3.  ފާހަގަކޮށްލީމި  ކޯޑަށް ޓަކައި  ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ރެ

މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށޭ މަދަނީ  ހުށަހެޅޭ  ފެށުމަށްފަހު ޝަރީޢަތަށް  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  ހިނގާނީ މި    3  .ގާނޫނު 

ވަނަ މާއްދާއަށް    4.  ދު އިތުރަށް ސާފުކޮށްލުމަށް ޓަކައިޞަ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ޕާކުކޮށްލީ އެ މާއްދާ އޮތް ގޮތުގެ މަޤު

ދަކީ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ  ޞަމަޤު  ދުގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ. މި ގާނޫނުގެޞަމިހާރު މި ޖެހިލަނީ. ގާނޫނުގެ އާންމު މަޤު

ޢަދުލުވެރިކަމާއި މައްސަލަތައް  ނިންމުމަށް  އަދި  ހާމަކަމާއެކު  ،  މަދަނީ  ގޮތެއް  ބަލައި  އަވަސްމިނެއްގައި  އެކަށީގެންވާ 

ގެ )ހ(    5ދުތައް އެއީ އަރިމަތީ ސުރުޚީ.  ޞަގާނޫނުގެ އެންމެ އަސާސީ މަޤު  -5މާއްދާ ރަނގަޅު.    . އެމަގުފަހިކުރުމޭ

ގާނޫނުގެ   މަޤު   4މި  އާންމު  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  މަޤުޞަވަނަ  އަންނަނިވި  މަތިން  ހާސިލުކުރުމުގެ  ދުތައް  ޞަދު 

ކޯޓުތަކާއި މަސައްކަތްކުރުމަކީ  އި،  ނެގެހެއްޓުމަށް  އެންމެ  ވާޖިޚަސްމުންގެ  ވެސް    -1.  ބޭސް  ޚަސްމުންނާމެދު  ހުރިހާ 

ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް މައްސަލަތައް ހިންގުން.    )ހ( ޚަރަދު  -2  ނުން.ލަކުން ކަން ކުރުމަށް އިސްކަންދިސޫ ހަމަހަމަ އު

ޒާތާއިސަމައް  -3 ހިމެނޭ ފައިސާގެ އަދަދަށާއި، މައްސަލައިގެ މުހިންމުކަމަށާއި، މައްސަލައިގެ  އި،  ބާވަތަށާ،  ލައިގައި 

  -4ލަކުން މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކުރުން.  ސޫ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަސްމުންގެ މާލީ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހަމަހަމަ އު

ނިންމުން.   ގޮތެއް  މައްސަލައާމެދު  އަވަސްމިނެއްގައި  އަދި އެކަށީގެންވާ  ދެންކޯޓަށް  -5ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު  ވަރަށް    ، 

އޮތް ގޮތަށް ބޭއްވުމަށް    ވަނަ މާއްދާ އެ  4އެކުގައި ކުރިއަށްދާނީ.    އްޓައިގެން ކޮމެންޓާއަލުން ފަ. އެހެންވީމާ،  ދިގުކޮށް

މިހާރު  5އެއްބަސްވެވުނު.   މާއްދާ  )ހ(  5.  މިއީ  ވަނަ  މާއްދާގެ  ތެރެއިން   ވަނަ  އަކުރުތަކުގެ  ހުރި  ތިރީގައި    ގެ 

މި 3 ބަދަލެއް  ފައިސާގެ    ގެނައީ.  އަށް  ހިމެނޭ  ޒާތާއި،  އަދަދަށާއިމައްސަލައިގައި  ،  ބާވަތަށާއި   ، މައްސަލައިގެ 

އު އިންސާފުވެރި  ރިޢާޔަތްކޮށް  ހާލަތަށް  ޚަސްމުންގެ  ހިމެނޭ  ޢަމަލުކުރެވުން.  ސޫ މައްސަލައިގައި  މައްސަލައިގައި  ލަކުން 

ކޮމިޓީއަށް އެއްބަސްވެވިފައިވާ ގޮތް.    މި  އެއީ ގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޭގެ  ބަދަލުކުރެވުނު  ދިޔަ    އެކުރިން  ދެން 

އަދި އެކަށީގެންވާ  4އާއި ޖެހިގެން    3.  4އަކުރުތައް އެއީ ރަނގަޅު ކަމަށް މި ބެލެވުނީ. ދެން   . ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު 

ނިންމުން.   ގޮތެއް  މައްސަލައާމެދު  ރަނގަޅު.    4އަވަސްމިނެއްގައި  އެހެން    -5ވެސް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް 

ވެސް ވަސީލަތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  މަޤު  މައްސަލަތަކަށް  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  މި  ދުތައް  ޞަރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު 

ވަސީލަތްތައް   ކޯޓުގެ  ބޭނުންވާނެ  ހިންގުމަށް  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ގޮތަށް  ކަމަށް  އެހާސިލުކުރެވޭނެ 

ކަމަށްއެންމެ  ވެސް    5ކަނޑައެޅުން.   އެއްބަސްވެވުނީ.  ރަނގަޅު  ދަށުން  -6  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގާނޫނުގެ   ހަދާ  މި 

ޢަމަލުކުރުން.   މި  6ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް  ނަންބަރުގައި  ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ    ވަނަ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  އޮތް ގޮތް މި 

ޢަމަލުކުރުން.   މި  6އެއްގޮތަށް  ނުހިމެނުމަށް.    ވަނަ ނުކުތާގައި  ޖުމުލަ އަޅުގަނޑުމެން  މަޤުއެ  އޮތް  ދު  ޞަ ނެތަސް 

ފެންހަމަ   ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ދެންހާސިލުވާ  ބާރެއް    5  ނާތީ.  އެއްވެސް  ކޯޓުން  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  )ށ(.  ގެ 
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)ހ(  މާއްދާގެ  މި  އަބަދު  ތަންފީޛުކުރުމުގައި  ނެގެހެއްޓުމަށް  ވާޖިބު  އިސް  އެންމެ  ބަޔާންކުރާ  ވެސް    ގައި 

ނުނީ. )ނ( މި  )ށ( މިގޮތަށް ބޭއްވުމަށް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެ  .މަސައްކަތްކުރަންވާނެއޭ

އެ ޚަސްމުން    ، ގައި ޚަސްމުންގެ ވާޖިބުކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ވާޖިބު އެ ޚަސްމުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި  މާއްދާގެ )ހ( 

އިސްވެގެންވެއޭ ވެސް  މައްޗަށް  ފަރާތްތަކުގެ  ނޫން  އެ  ކަނޑައެޅޭ  )ނ(.  .  ތަމްސީލުކުރުމަށް  އަށް    )ނ(ރަނގަޅު 

މާއްދާގައި މި  ގެނެވުނީ.  މި  އެބަދަލެއް  ވާޖިބު  ބަޔާންކުރާ  ވާޖިބުކަމުގައި  ޚަސްމުންގެ  ގާނޫނީ    އީ   ޚަސްމުންގެ 

  ނޫން ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް އިސްވެގެންވެއޭ އޮތް   އެ ޚަސްމުން ތަމްސީލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ އެ ،  ވަކީލުންނާއި

ހިނގާނެއޭމި  ތަންކޮޅު   އެއްބަސްވެވުނީ.  ،ބަދަލުކޮށްލެވުނީ  އެގޮތަށް  މި  އެޕްލައިވާނެއޭ  ބާބު   ދެން  ދެވަނަ    ގެ އޮތީ 

ހުއްޓާލަ ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ  ހީވަނީ  މިހާހިސާބުން  އަޅުގަނޑުމެން  ރަދީފު.  ނިންމާލަންވީހެން    އި މަފްޙޫމްތަކުގެ 

ވަގުތު   ކަނޑައެޅުނު  ބައްދަލުވުމެއްގައި    12:15މިއަދަށް  އަންނަ  ދެން  ބާބުން  ދެވަނަ  އެހެންވީމާ،  ވަނީ. 

 ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް.  އަޅުގަނޑުމެން ފަށާނީ. ވަ

_______________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 




